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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้  
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
   3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 รายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้ดังน้ี 
 3.1.1 ประชากร การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 143 คน และครูผู้สอน จํานวน 1,517 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 143 คน โดยเลือกจาก
ประชากรท้ังหมด และครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 274 คน จํานวน 274 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตาราง เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(stratified randoms sampling) และสุ่มรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 417 คน 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา 2) คุณลักษณะด้านวิชาการ 3) คุณลักษณะด้านคุณธรรม 4) คุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
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 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1) การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 2) การบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 3) การบริหารตนเอง 
4) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 5) การตรวจสอบและถ่วงดุล 
 ลักษณะแบบสอบถาม ทั้ง 2 ตอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
ให้ผู้ตอบพิจารณา ดังน้ี 
 5 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
 3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
 1) ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา แนวคิดต่างๆ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 2) ผู้วิจัยเขียนนิยามศัพท์เฉพาะจากช่ือเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 5 ด้าน และการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั้ง 5 ด้าน 
 3) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อคําถามเพ่ือสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 
 4) ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามแล้วเสนออาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและ
แนะนํา 
 5) นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
แนะนํา ปรับปรุง และแก้ไข 

 3.2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา (content validity) โดยใช้เทคนิค IOC (ดูภาคผนวก ค) แล้วนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
  (1) ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง  อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ (ด้านเน้ือหา) 
 (2) ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า ผู้ อํานวยการโรงเรียนวัดอินทรามสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อาจารย์ประจําหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ (ด้านเน้ือหา) 
 (3) ดร.มาลี สบืกระแส  ศน.กลุ่มศึกษานิเทศก์กํากับติดตามผลและ
ประเมินผลสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (ด้านสถิติ)  
  (4) ดร.มนัสนันท์ นํ้าสมบูรณ์  อาจารย์ประจําภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร (ด้านสถิติ) 
 (5) นางณัฏกาญ เอ้ือสุวรรณา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทํานพ (เลิศสินอนุสรณ์) 
(ด้านภาษา) 
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 2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ และ
โรงเรียนบ้านอ่างเตย รวมจํานวน 30 ฉบับ 

 3) นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ Cronbach 
(1990, pp. 202-204) ที่เรียกว่า สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α -coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิรวมท้ังฉบับ .95   

       4) นําแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขแล้วฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเป็นขั้นตอน ดังน้ี 
  3.3.1 ทําหนังสือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ออกหนังสือ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 
  3.3.2 นําหนังสือเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เพ่ือพิจารณาแล้วเสนอหนังสือต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล 
  3.3.3 การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง 
  3.3.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 
2 สัปดาห์ 
  3.3.5 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม กลับคืนมาจํานวน 417 ฉบับ เป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 3.4.1 บรรณาธิกรจํานวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 

 3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล                
    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 8 ข้อ 

         ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน จํานวน  
50 ข้อ 1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา 2) คุณลักษณะด้านวิชาการ 3) คุณลักษณะด้านคุณธรรม         
4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 
5 ด้าน จํานวน 40 ข้อ 1) การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 2) การบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 
3) การบริหารตนเอง 4) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 5) การตรวจสอบและถ่วงดุล 
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 นําข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มาวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบการนําตัวแปรมาสร้างเป็น
สมการถดถอย 

3.4.3 ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้เกณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูลของ เบสท์ (Best, 1993, p. 247) ดังน้ี  
  4.51 – 5.00  หมายความว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารและ/ การบริหารโดยใช้                  
     โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายความว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารและ/ การบริหารโดยใช้                           
     โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50  หมายความว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารและ/ การบริหารโดยใช้                           
     โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายความว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารและ/ การบริหารโดยใช้                           
     โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.50  หมายความว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารและ/ การบริหารโดยใช้                        
     โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.4.4 เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้เกณฑ์ดังน้ี (Hinkle et al., 1998, p. 120) 
  .00 ถึง  .30 หรือ   .00 ถึง -.30  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก 
   .30 ถึง  .50 หรือ  -.30 ถึง -.50  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย                                     
                    .50 ถึง  .70 หรือ  -.50 ถึง -.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
                 .70 ถึง  .90 หรือ  -.70 ถึง -.90  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง    
              .90 ถึง 1.00 หรือ -.90 ถึง -1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
  
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังน้ี 
 3.5.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 




